
Trei persoane au fost retinute in urma unor descinderi pentru prinderea unor suspecti de furt
Trei persoane au fost retinute in urma unor descinderi facute de politistii sibieni, la Medias si
Dumbraveni, pentru prinderea unor suspecti in cazuri de furt si tentative de furt, cele trei persoane urmand
sa fie prezentate, joi, instantei, cu propunerea de arestare preventiva.
  
  Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Politia Judeteana Sibiu, politistii Biroului Investigatii
Criminale Medias si ai formatiunii de Politie Rurala au facut, miercuri, descinderi domiciliare in
localitatile Medias si Dumbraveni pentru prinderea unor suspecti in cazuri de furt si tentative de furt,
infractiuni comise in perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, transmite corespondentul Mediafax.
  
  "La domiciliile suspectilor au avut loc descinderi, fiind identificate si recuperate bunuri provenite in
urma savarsirii furturilor, iar suspectii au fost condusi la sediul Politiei pentru verificari", se arata in
comunicat.
  
  Potrivit sursei citate, in urma cercetarilor, au fost retinute, pe baza de ordonanta, trei persoane suspectate
de comiterea mai multor furturi si tentative de furt. Cei trei suspecti urmeaza a fi prezentati, joi,
judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva.
  
  Astfel, este vorba despre un adolescent de 16 ani din Medias, cercetat pentru comiterea a trei furturi din
genti, un tanar de 17 ani, din aceeasi localitate, suspectat de tentativa de furt din geanta, si un tanar de 22
de ani din Dumbraveni, suspect in cazul unei tentative de furt comise in noaptea de 12/13 ianuarie, in
dauna unei societati comerciale din Medias.
  
  Totodata, Politia Judeteana Sibiu a anuntat ca, joi dimineata, s-au facut alte doua descinderi domiciliare,
in localitatea Brateiu, in urma carora au fost ridicati pentru audieri doi tineri suspectati pentru furtul mai
multor bunuri dintr-o societate comerciala din Medias.
  
   Cercetarile in acest caz sunt continuate de politistii din Medias, in vederea documentarii intregii
activitati infractionale a suspectilor, cercetarile fiind extinse cu privire si la alte persoane suspectate de
furturi din societati comerciale.
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